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OA.2601.5.2018         Świebodzice, 11 czerwca 2018 roku 

Zaproszenie ofertowe 

I. ZAMAWIAJĄCY:   

Gmina Świebodzice 

Ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 38 szt. monitorów do Urzędu Miejskiego w 

Świebodzicach, której zakres określono w tabeli poniżej: 

1. Specyfikacja techniczna Ilość 

 Dominujący kolor    : Czarny 
Wyposażenie  : Kable: zasilający, audio, HDMI,  D-SUB 
Ekran     : Powłoka matrycy matowa 
Liczba wyświetlanych kolorów : 16.7 mln 
Podświetlenie ekranu  : LED 
Proporcje ekranu   : 16:9 
Rodzaj matrycy   : TN 
Rozdzielczość ekranu   : 1920 x 1080 
Przekątna ekranu [cal]  : 24 
Czas reakcji matrycy [ms]   : max 2 
Głośniki    : 2 x min. 1W 
Jasność ekranu [cd/m2]  : 250 
Kąt widzenia w pionie/poziomie : 160 (pion) , 178 (poziom) 
Kontrast dynamiczny   : 12000000:1 
Kontrast statyczny   : 1000:1 
Możliwość zawieszenia na ścianie :  Tak 
Standard VESA   : 100 x 100 
Wielkość plamki   : 0.277 
Wejście D-Sub (VGA)   : 1 
Wejście DVI / DisplayPort  : 1 
Wejście HDMI    : 1 
Wejście liniowe audio  : TAK 
Pobór mocy czuwanie   : max 0.5W 
Pobór mocy włączony  : max 24W 
Roczne zużycie energii [kWh] : max 36 
Klasa energetyczna   : A 
Gwarancja     : 36 miesięcy 
Regulacja pochylania w pionie , Redukcja migotania 

38 
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Informacje na temat zamówienia: 
1. Dostawy przedmiotu zamówienia oraz płatności realizowane będzie zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

2. Płatność zrealizowana będzie wyłączenie za dostarczony sprzęt na podstawie protokołu 

odbioru 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar do siedziby Zamawiającego: Urząd 

Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w dniu roboczym, od poniedziałku 

do piątku, w godzinach 7.30-15.00. 

4. Zamówienie będzie realizowane ze środków własnych Gminy. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Harmonogram dostaw Ilość 

1.  
do 29 czerwca 2018r.  
z fakturą wystawioną na dzień 29 czerwca 2018r. z terminem płatności 14 dni  

10 

2.  
do 31 lipca 2018r.  
z fakturą wystawioną na dzień 31 lipca 2018r. z terminem płatności 14 dni 

10 

3.  
do 31 sierpnia 2018r.  
z fakturą wystawioną na dzień 31 sierpnia 2018r. z terminem płatności 14 dni 

10 

4.  
do 28 września 2018r.  
z fakturą wystawioną na dzień 28 września 2018r. z terminem płatności 14 dni 

8 

 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące 

posiadania wiedzy i doświadczenia z zakresu objętego zamówieniem oraz znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania. 

 

V. SPOSÓB POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Cenę oferty należy obliczyć w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku uwzględniając 

cały zakres zamówienia, na który składają się m.in. koszty dostawy. Zamawiający nie będzie 

ponosił jakichkolwiek dodatkowych kosztów wynikających z błędnego skalkulowania ceny 

przez Wykonawcę. Cenę całkowitą oraz ceny jednostkowe brutto wykonania całego 

przedmiotu zamówienia, należy podać w „Formularzu ofertowym”, który stanowi załącznik nr 

1 do zapytania ofertowego. 
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VII. KRYTERIA OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Cena – waga 100 %. 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.  

 

VIII. TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej zatytułowanej „Zaproszenie do złożenia oferty 

- OA.2601.5.2018” (w formie skanu) na adres e-mail: admin@swiebodzice.pl do dnia 

18.06.2018 r. do godziny 15:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1) oraz parafowany 

wzór umowy (załącznik nr 2). 

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przedmiotowego zamówienia, bez wyboru 

którejkolwiek ze złożonych ofert.  

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa. 

4. Osoba do kontaktu: Rafał Oleśkiewicz – tel. +48 74 666-95-01 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

mailto:admin@swiebodzice.pl

